Nummer 9: maandag 2 nov. 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 9.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”.

2. Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

In de afgelopen maanden heeft de directie de subsidie “Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s onderwijs” aangevraagd. Deze subsidie is aan de
school toegekend.
Via deze subsidie is het mogelijk een programma te realiseren voor kinderen die
door het thuisonderwijs tijdens de Coronaperiode mogelijk achterstanden hebben
opgelopen.
Wij zullen dit doen door de kinderen extra onderwijstijd te bieden. Deze extra
onderwijstijd zal tijdens en mogelijk na schooltijd plaatsvinden. Hoe en wanneer dat
wordt geregeld laten wij binnenkort weten.
De afgelopen week heeft het team op basis van de Cito-uitslagen vastgesteld welke
kinderen extra ondersteuning krijgen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die geselecteerd zijn, krijgen hier binnenkort
bericht over.
De geselecteerde leerlingen krijgen de komende periode extra begeleiding in een
groepje van maximaal 5 leerlingen. We streven er naar eind november te starten. De
extra ondersteuning zal tot eind januari 2021 duren en loopt daarna (met event.
andere leerlingen) nog door tot vlak voor de zomervakantie 2021.

3. Gratis schoolmelk
Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen onze leerlingen gratis drie keer per
week Schoolmelk aangeboden!
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Met Schoolmelk zorgen weer voor dat alle kinderen een gezonde keus krijgen
Op dinsdag, donderdag en vrijdag zal er op onze school tussen de middag (dus
om ca. 12.00 uur) Schoolmelk worden aangeboden!
Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige
weken halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoeft u geen drinken mee te
geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn.
Om e.e.a. mogelijk te kunnen maken, dient elke leerling die zuivel wil drinken op de
dinsdag, donderdag en vrijdag EEN BEKER MET DEKSEL mee naar school te
nemen.
In deze beker zal de melk, karnemelk of yoghurt worden geschonken.
Nadat de beker is leeggedronken, wordt deze weer mee naar huis genomen om
deze daarna THUIS af te wassen. Wij zullen dit niet op school doen: de leerlingen en
hun ouders/verzorgers zorgen dus zelf voor een schone, hygiënische beker.
Deze week kunnen de leerlingen kiezen uit melk en karnemelk.

3. Het Nationaal Schoolontbijt
In de week van 2 tot en met 6 november vindt het Nationale Schoolontbijt plaats.
Voor “De Hofvijver” geldt dat het ontbijt op dinsdag 3 november a.s. plaats vindt.
Op deze dag moeten de leerlingen een bord, beker en bestek mee naar school
nemen (graag in een -stevige- plastic tas)
4. Een nieuwe personele situatie per 2 november a.s.
Zoals u weet is juf Marga met ingang van 2 november niet langer werkzaam in onze
school. We moeten het vanaf die datum zonder haar doen.
Juf Marga was de afgelopen maanden leerkracht van Unit 3 en samen met meester
Micha basisgroepleerkracht van groep Rembrandt van Rijn.
Met ingang van deze week verandert er, door het vertrek van Marga, iets in de
personele bezetting van de groepen.
Vanaf maandag 2 november is meester Micha vier dagen per week werkzaam in Unit
3 en de basisgroepleerkracht van groep Rembrandt van Rijn.
Micha zal (meestal) op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in deze Unit
werken.
Op de dinsdag heeft Micha directie- en ICT-taken; op deze dag zal juf Abbey-Jane in
Unit 3 werkzaam zijn.
Micha heeft de afgelopen maanden op de donderdag voor de vervanging van juf
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Malinka gezorgd. Nu Micha vier dagen per week voor de klas staat en er maar één
dag per week is waarop hij zijn andere taken kan uitvoeren, kan dat niet langer. Zijn
vervangingstaak zal vanaf donderdag 5 november a.s. overgenomen worden door
meester Hans.
Bovenstaande situatie duurt tot de kerstvakantie.
Daarna is onze collega Josje van Dalen weer terug van haar zwangerschaps- en
bevallingsverlof
Eind december zal ik u mededelen hoe de personele situatie per 4 januari 2021 zal
zijn.

5. Corona: houd 1 1/2/ meter afstand en geef elkaar de ruimte!
Hoewel het ons allen vast wel eens “zwaar” valt, houden we ons over het algemeen
prima aan de 1 ½ meter-regel.
Toch gaf één van de leerlingen aan bij het weggaan naar huis om 15.00 uur niet
altijd de ruimte te vinden die in het kader van de Corona-maatregelen echt
noodzakelijk is.
M.n. op het plein aan de zijde van de Slootdreef staan ouders/verzorgers soms te
dicht bijeen of “blokkeren” zij de pleinuitgang min of meer. Hierdoor kunnen
leerlingen soms het gevoel hebben niet veilig (= Corona-proof!) naar huis te kunnen
gaan. Dit wetend, verzoek ik iedereen zich toch vooral aan de 1 ½ meter-regel te
houden en iedereen voldoende ruimte te geven.

6. De decemberfeesten
Zoals gemeld vindt het Sinterklaasfeest dit jaar in onze school plaats op
donderdagmorgen 3 december a.s.
De Sint heeft ons gemeld dat hij onze school met zijn (roet-veeg) Pieten (en ondanks
alle Covid-maatregelen) zal bezoeken.
Dit bezoek zal echter wel anders zijn dan andere jaren.
Er zal dit keer geen feestelijke intocht op het plein zijn.
Sint zal dit keer een plaatsje zoeken in de gymzaal.
Hier zullen alle leerlingen en leerkrachten hem ontvangen en toezingen.
Hierna zullen de basisgroepen één voor één bij de Sint en zijn Pieten langs gaan,
zodat er toch nog iets van een Sint-sfeer ontstaat.
Deze aanpak leidt er helaas toe dat er geen ouders/verzorgers bij het Sintfeest
aanwezig kunnen zijn.
Ook het kerstfeest is dit keer anders.
Op woensdag 16 december a.s. wordt in alle basisgroepen het kerstfeest gevierd.
Wij wilden dit jaar het feest indelen in de viering van het kerstfeest én een lekker
diner.
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Maar …. het kerstfeest zal gevierd worden en we maken er natuurlijk een gezellige
avond van, maar het diner kan vanwege Covid helaas geen doorgang vinden.
E.e.a. betekent ook dat er geen ouders/verzorgers bij het kerstfeest aanwezig
kunnen zijn.
7. De kalender voor de komende tijd
3 november
9 – 13 november
19 november
23 november
25 november
26 november
27 november
30/11 – 4/12
3 december
16 december
17 december
18 december

4 januari
6 januari
7 januari
7 januari
11 januari

Nationaal Schoolontbijt (bord, beker, bestek)
Week van de Mediawijsheid
Leerlingenraad
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij
Schoen zetten
20.00: MR-vergadering
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 8 (overige groepen: 5 februari 2021)
Tien-minutengesprekken: leerjaar 8 verplicht; overige leerjaren
niet verplicht
Sint-Nicolaas bezoekt onze school; alle leerlingen zijn
’s middags vrij
Kerstviering; deze vindt ’s avonds plaats in de school; hierbij
zijn alleen de leerlingen en leerkrachten aanwezig
Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
kerstvakantie.
Deze duurt tot en met zondag 3 januari 2021
Met oliebollen en kinderchampagne proosten we op het nieuwe
jaar.
Luiscontrole (Als dit kan i.v.m. met de Corona-regels!)
20.00: MR-vergadering
Kom in de klas (onder voorbehoud)
Start Cito-toetsen; de toets-periode loopt tot uiterlijk 5 februari

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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